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ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 70. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตยสจุ ริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตองไม
เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 54 (1) , (2) , (3) , (4) ในการจางผูจดั การสหกรณตองทําหนังสือสัญญาจาง
ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกันอันสมควร
ในการแตงตั้งหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการรับทราบ และรับรองทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่ดังกําหนดไวใน
ขอ 72 เปนลายลักษณอกั ษร
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแตงตั้งหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ
ขอ 71. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ
สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกําหนด
ระยะเวลาหรือไมกําหนดระยะเวลาก็ได
ขอ 72. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ
ผูจัดการมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง
ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปน
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ
(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุนและชักชวนการ
ถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ
(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน พรอมกับ
แจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในระเบียบของสหกรณ
รวมถึงกําหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสําคัญโดยครบถวน
รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว
โดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถกู ตองครบถวน
และเปนปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
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(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุน

และรายงานประจําปแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหสอดคลองกับแผนงานทีไ่ ดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งทีป่ ระชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ
สหกรณใหอยูใ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอ คณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด
(18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
ขอ 73. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ
ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกําหนด
(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการ
หรือละเวนการกระทําการใด ๆ
อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีแกประชาชนหรือไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ขอ 74. การลาออก ใหผูจดั การสหกรณยนื่ หนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออกไมนอยกวาสามสิบวัน
และใหเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาการ
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผูจดั การสหกรณกระทําไดไมเกินหกสิบวัน
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ขอ 75. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 76. การเปลี่ยนผูจัดการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทํางบดุลของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 77. เจาหนาที่ของสหกรณ
นอกจากตําแหนงผูจัดการแลว สหกรณอาจจัดจางและแตงตัง้
เจาหนาที่อื่น โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 54 (1),(2),(3),(4) ตามความจําเปนเพื่อปฏิบัติงาน
ในสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ที่ปรึกษา
ขอ 78. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไดจํานวน
ไมเกิน 3 คน เพือ่ ใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กําหนด
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 79. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
เปนการประจําป จํานวนหนึ่งคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปนผู
ตรวจสอบกิจการไมได
ขอ 80. การดํารงตําแหนงผูต รวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูใ นตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งป
ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา
ขอ 81. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สนิ
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
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(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ

เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตัง้ เจาหนาที่ของสหกรณ
ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของ
สหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน
ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ ตองแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการดําเนินสหกรณแกไขโดยมิ
ชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองนั้นดวยก็ได
ขอ 82. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ
ตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอัน
จะเกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น

